
Μελέτη Ταλαντώσεων µε χρήση του  

Interactive Physics 

1) Το σώµα του σχήµατος έχει µάζα 1kg και ηρεµεί στο κάτω άκρο του ελατηρίου. Αν το α-

ποµακρύνουµε κατακόρυφα κατά Α= 0,5m και τρέξουµε το πρόγραµµα µέχρι τη χρονική 

στιγµή t=10s.  

i) Πόσες ταλαντώσεις έκανε το σώµα;    

Ν= ……………… 

ii) Η περίοδος ταλάντωσης είναι:   Τ0 =  ………..  

ενώ η συχνότητα: f0 = ………… 

iii) Πόσες ταλαντώσεις θα κάνει το σώµα αν η αρ-

χική αποµάκρυνση ήταν 0,25m;  Ν= ….. 

2) Έστω τώρα ότι έχουµε απόσβεση µε σταθερά 

b=1kg/s.  Τρέχουµε το πρόγραµµα, µε αρχική απο-

µάκρυνση Α0=0,5m. 

i) Το πλάτος ταλάντωσης ………………………. 

ii) Η περίοδος των ταλαντώσεων είναι ίση µε 

………….. 

3) Αυξάνουµε την σταθερά απόσβεσης στην τιµή 

b=3kg/s. τώρα: 

i) Το πλάτος ταλάντωσης ……………………………………….. 

ii) Η περίοδος ταλάντωσης ………………………….. 

4) Αυξάνουµε την σταθερά απόσβεσης στην τιµή b=10kg/s.  Η κίνηση είναι …………………. 

5) Μηδενίζουµε την αρχική αποµάκρυνση, βάζουµε b=1kg/s και θέτουµε σε περιστροφή τον 

κινητήρα µε συχνότητα f1=0,1Ηz. Τρέχουµε το πρόγραµµα. Η περίοδος ταλάντωσης είναι 

ίση µε Τ= …….... άρα η συχνότητα f= ……….. 

6) Μετράµε το πλάτος ταλάντωσης για διάφορες  τιµές της συχνότητας και συµπληρώνουµε 

τον παρακάτω πίνακα.  

 

7) Με βάση την καµπύλη, συντονισµός επιτυγχάνεται όταν η συχνότητα περιστροφής του 

τροχού είναι ίση µε f= ………. ∆ηλαδή ίση µε την ……………………………. του ταλα-

ντούµενου συστήµατος. 

8) Πόση είναι η σταθερά του ελατηρίου; 
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Σύνθεση Ταλαντώσεων 

9) Ανοίξτε το αρχείο «Σύνθεση Ταλαντώσεων». Θέσετε στον µεταβολέα τιµή 1 και τρέξτε το 

πρόγραµµα. Παρατηρείστε τις δύο ταλαντώσεις και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 

για χρονικό διάστηµα 5s. 

Σφαίρα Αρ. ταλαντώσεων Περίοδος Συχνότητα Πλάτος 

Κόκκινη     

Πράσινη     

Μπλε     

10) Θέσετε στον µεταβολέα τιµή 0,9, τρέξτε το πρόγραµµα και συµπληρώστε τον πίνακα. 

Χρόνος t(s) ∆ιαφορά  

φάσης 

f1 f2 Συχνότητα  

συνισταµένης 

Πλάτος  

συνισταµένης 

0      

5      

10      

Πόση είναι η περίοδος του διακροτήµατος;  Τδ = …… 

11) Αν µειώσουµε ακόµη περισσότερο τη σταθερά του ελατηρίου, θέτοντας στον µεταβολέα 

την τιµή 0,8, τι νοµίζετε πως θα συµβεί µε:  

Τη συχνότητα της κόκκινης σφαίρας ……………..  

Τη περίοδο του διακροτήµατος …………………..  

Ελέγξτε τις προβλέψεις σας. 

 


